
 

 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

смт Софіївка                              № 154-од                18 листопада 2022 року 

 

Про  скликання  двадцять дев’ятої сесії  
Софіївської селищної ради  

 

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

скликати   двадцять восьму сесію Софіївської селищної ради VIIІ скликання 
30 листопада 2022 року о 13-й годині в залі засідань Софіївської селищної ради    
(смт Софіївка, бульвар Шевченка, 19, другий поверх). 

1. На розгляд сесії внести  питання: 
1.1 Про внесення змін до рішення селищної ради від 15.12.2021 

№1311-17/VIII «Про затвердження Програми фінансової підтримки КП 
«Софіївська центральна лікарня» на 2022 рік». 

1.2 Про затвердження  Програми фінансової підтримки КП 
«Софіївська центральна лікарня» Софіївської селищної ради Софіївського 
району  Дніпропетровської області  на 2023 рік». 

1.3 Про погодження фінансового плану КП «Софіївська центральна 
лікарня» Софіївської селищної ради Софіївського району  Дніпропетровської 
області  на 2023 рік». 
Інформує: Лейченко С.А.- директор КП «Софіївська центральна лікарня». 

1.4 Про деякі питання управління майном. 
1.5 Про зняття з контролю рішень Софіївської селищної ради. 

Інформує: Акастьолова Л.П. - начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

1.6 Про співфінансування проєкту «Спорт – це МОДНО, СТИЛЬНО, 
КРУТО!». 

1.7 Про затвердження Програми «Підтримка друкованих та електронних 
засобів масової інформації на 2023-2027 роки». 

1.8 Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2020 №106-

3/VIII «Про Стратегію сталого розвитку Софіївської селищної ОТГ на 2018-

2028 роки». 



Інформує: Шинкаренко С.В.- начальник відділу проектного менеджменту, 
інвестицій та цифрової трансформації Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради. 

1.9 Про погодження фінансового плану  Комунального некомерційного 
підприємства «Софіївський Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
на  2023 рік. 

Інформує: Черниш О.В.-провідний економіст КНП «Софіївський ЦПМСД». 
1.10  Про внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ВОЛОДИМИРІВСЬКА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА». 

1.11  Про внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «СОФІЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА». 

1.12  Про внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «СОФІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА». 

1.13  Про внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ЗАПОРІЗЬКА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА». 

1.14  Про внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА». 

1.15  Про внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА». 

1.16  Про внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «ЛЮБИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА». 

1.17  Про внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «ОЛЕКСАНДРО-БІЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА». 

1.18  Про внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «КАМ’ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА”. 

1.19  Про внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ АВДОТІВСЬКА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА». 

1.20  Про внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «ВИШНЕВА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА». 

1.21  Про внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «СОФІЇВСЬКА ДИТЯЧА БІБЛІОТЕКА».  

1.22  Про внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «НОВОЮЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА». 

1.23  Про внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «СОФІЇВСЬКИЙ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ».  

1.24  Про внесення змін до установчих документів КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «ШИРОКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ». 

Інформує: Ісаєва Г.Г.- начальник Відділу культури  Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради. 

1.25 Про затвердження Програми розвитку освіти Софіївської селищної 
ради на 2023-2027 роки. 
Інформує: Мазенко В.А.- начальник Відділу освіти Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради. 

1.26  Про затвердження передавальних актів. 



1.27  Про дострокове припинення дії договору оренди землі з МПП 
«ЛАРГО». 

1.28 Про прийняття земельних ділянок комунальної власності 
Миколаївської сільської ради в комунальну власність Софіївської селищної 
територіальної громади. 

1.29  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок. 

1.30 Про припинення права постійного користування земельною 
ділянкою. 

1.31 Про передачу земельної ділянки в постійне користування. 
1.32 Про укладення договору оренди землі. 
1.33 Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність. 
Інформує: Ільїна Р.І.- головний спеціаліст відділу контролю за додержанням 
законодавства про працю, оподаткування та регулювання земельних відносин 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

1.34 Про внесення змін до рішення селищної ради від 15.11.2021 №1314-

17/VIII «Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2022 
рік». 
Інформує: Приходько Л.О. - начальник Фінансового відділу Софіївської 
селищної ради. 

1.35 Про затвердження Програми поводження з безпритульними 
тваринами у Софіївській селищній територіальній громаді на 2023-2025 роки. 
Інформує: Масько А.О.- заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. 

1.36 Про преміювання селищного голови. 
Інформує: Моренко Г.Г.- головний спеціаліст з кадрових питань Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради. 

1.37 Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального 
підприємства «Софіївське» Софіївської селищної ради на 2022-2024 роки. 
Інформує: Костяннікова С.І.- начальник відділу містобудування, архітектури, 
будівництва та благоустрою території   Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради. 

1.38 Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради. 

Інформує: Сегедій П.Ю.- Софіївський селищний голова. 
1.39 Різне. 
 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

Селищний голова                                                           Петро СЕГЕДІЙ 

 


